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Nieuw  Oud  
 

Onze Vader die Alomtegenwoordig is. 
Uw naam is heilig, 
En Uw koninkrijk is nu. 
Uw Wil geschiedt in de Hemelen als ook op de aarde. 
Vader dank u voor al uw goede zorgen en overvloed. 
Dank u voor vergeving van onze fouten, 
Zoals ook wij anderen hun fouten dienen te vergeven. 
Vader, leid ons in ons Mensen-God zijn. 
Want van U komt alle kracht, energie, creatie en harmonie. 
Nu en tot in eeuwigheid, 
Amen. 

Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de 
aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren 
En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
Boze 
Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in de eeuwigheid. 
Amen.  

 
Onze Moeder die de aarde is. 
Uw naam is heilig, 
En Uw paradijs is nu. 
Uw Wil geschiedt op aarde, zoals ook in ons. 
Dank U voor het dagelijks uitzenden van Uw engelen, 
Ook naar ons. 
Moeder leidt ons in ontwikkeling van ware gezondheid, 
In harmonie met u en al wat leeft in dit paradijs. 
Want van U is de aarde, het lichaam en de  gezondheid. 
Nu en tot in eeuwigheid.  
Amen.  
 

Onze Moeder die op de aarde zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede, gelijk in u en alzo ook in ons 
Gelijk Gij dagelijks uw engelen uitzendt, zend hen ook 
naar ons. 
Vergeef ons onze zonden gelijk wij al onze zonden 
tegen u verzoenen 
En leid ons, niet naar ziekte, maar bevrijd ons van alle 
kwaad. 
Want uwer is de aarde en het lichaam en gezondheid. 
Amen.  

 
Wees gegroet Maria 
Vol van genade. 
De Bron is met u. 
U bent de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria Moeder van Gods Zoon en onze Moeder, 
Bid voor ons kinderen Gods. 
Nu en in het uur van ons overgaan. 
Amen.  

Wees gegroet Maria, 
Vol van genade. 
De Bron is met u. 
Gij zijdt de gezegende onder de vrouwen 
En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria Moeder van Gods Zoon en onze moeder, 
Bid voor ons zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood, 
Amen.  
 

Eer aan de Vader en de Moeder  
De Zoon en de Dochter  
En de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, 
Nu in het paradijs, 
Tot in eeuwigheid. 
Amen.  

Eer aan de Vader en Moeder, 
De Zoon en de Dochter  
En de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, 
Nu en Altijd, 
Tot in alle Eeuwen der Eeuwen, 
Amen. 

 

 


